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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตของคน
ไร้สัญชาติในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ริมแม่น�้ำเหือง จังหวัดเลย 2) วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อรูปแบบการสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ริมแม่น�้ำเหือง
จังหวัดเลย 3) ค้นหารูปแบบการสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติในชุมชนชายแดนไทย-ลาว
ริมแม่น�้ำเหือง จังหวัดเลย และ4) ยืนยันรูปแบบการสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติในชุมชน
ชายแดนไทย-ลาว ริมแม่น�้ำเหือง จังหวัดเลย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method)
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนไร้สัญชาติ คือ 1) ปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็น
มนุษย์ของผู้ไร้สัญชาติและครอบครัว ได้แก่ การถูกเอาเปรียบค่าจ้างจากนายจ้างปัญหาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ในการด�ำรงชีวิตการถูกตีตราจากสังคมให้เป็นกลุ่มคนสร้างปัญหาแก่ชุมชนและความ
ต้องการสร้างความมั่นคงของคนไร้สัญชาติ คือ 1) ต้องการจัดตั้งกลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อสร้างสวัสดิการ
และสร้างรายได้ให้กลุ่มคนไร้สัญชาติ 2) ต้องการให้ภาครัฐยอมรับการจัดตั้งกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการ
จัดการข้อมูลต่างๆ ของคนไร้สัญชาติ ได้ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติ
ได้แก่ 1) อิทธิพลทางตรง ได้แก่ สิทธิทางกฎหมาย สิทธิทางสังคม และสิทธิดา้ นการเมือง มีคา่ สัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 1.09, 0.45 และ 0.39 ตามล�ำดับ 2) อิทธิพลทางอ้อม คือ สิทธิทางการเมืองมีอิทธิพลทาง
อ้อมต่อการสร้างความมัน่ คงในชีวติ ของคนไร้สญ
ั ชาติ ผ่านสิทธิทางกฎหมายและผ่านสิทธิทางสังคมเท่ากับ
-0.45 3) อิทธิพลรวมมี 3 ปัจจัย คือ สิทธิทางการเมือง สิทธิทางกฎหมาย และสิทธิทางสังคม

74

Dhammathas Academic Journal

Vol. 17 No. 3 (September - December 2017)

มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.99, 0.79 และ -0.45 ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ พบว่า ตัวแปรทั้งหมดที่น�ำมาศึกษาสามารถร่วมกันอธิบายความมั่นคงในชีวิตของคน
ไร้สัญชาติได้ร้อยละ 99
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการสร้างความมั่นคง; คนไร้สัญชาติ

Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the problems and needs for
life security building of nationalityless people in Thailand-Laos along Huang river in Loei
province, 2) analyze of effecting factors that affected the model of life security of
nationalityless people in Thailand-Laos along Huang river in Loei province, 3) identify the
model for building life security of nationalityless people in Thailand-Laos along Huang
river in Loei province, and 4) confirm the model of life security of nationalityless people
in Thailand-Laos along Huang river, Loei province. The mixed methods were applied.
The results of the study were as follows: The problems of the nationalityless
people were the violation of human being of the nationalityless people and their families
such as being exploited wage of the employers, physical and mental health problems,
and being the group of people that had been social forced as community problems.
Besides, the needs for life security building were (1) formulating the saving groups for
welfares and income, and (2) being accepted by the government sector in formulating
groups for the benefits in information management. The factors that affecting life
security of nationalityless people were: (1) direct influences such as legal rights, social
rights, and political right of the influence coefficient of 1.09, 0.45 and -0.39, respectively,
(2) indirect political influences such as exercised indirectly to life security of nationalityless
people through legal rights and social rights equal to -0.45. (3) There were 3 factors
namely the political rights, legal rights and social rights as the influence coefficient
of 0.99, 0.79 and -0.45, respectively. All variables could predict life security of the
nationalityless people at the percentage of 99.
Keywords: A Model of Security Building; Nationalityless People

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

1. บทน�ำ

ส� ำ นั ก งานข้ า หลวงใหญ่ ผู ้ ลี้ ภั ย แห่ ง
สหประชาชาติ (Kosananon, 2013 : 76-85)
ให้ นิ ย าม “คนไร้ รั ฐ ตามกฎหมาย” (De jure
stateless) ว่ า คื อ ผู ้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก นั บ รวมว่ า เป็ น
“คนชาติ ” (Nationals) โดยกฎหมายของรั ฐ
ใดๆ เลย และถึงอย่างไรก็ตามมีคนจ�ำนวนหลาย
ล้ า นคนบนโลกใบนี้ ที่ เ ป็ น “คนไร้ รั ฐ ตามข้ อ
เท็จจริง” (De facto stateless) เนื่องจากเป็น
ผู้พลัดถิ่นที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเอง
ได้ ห รื อ ไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ข องตนเองได้
หรืออยูร่ ะหว่างการรอพิสจู น์สญ
ั ชาติ คือ แม้จะเป็น
พลเมืองของรัฐแต่ก็ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง
จากรั ฐ คนส่ ว นหนึ่ ง ของกลุ ่ ม เหล่ า นี้ จึ ง เป็ น
“คนไร้สัญชาติ” (Nationality less) แต่มิได้ไร้รัฐ
ทั้งนี้ก็เพราะภาวะไร้รัฐและไร้สัญชาติมักมาจาก
การเลือกปฏิบัติจากรัฐในการพิจารณาให้สัญชาติ
ต่อคนในรัฐตนเอง จึงท�ำให้คนไร้รัฐมีความเป็นอยู่
ในสภาพเปราะบางและมีโอกาสสูงที่จะถูกเอารัด
เอาเปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์ และถูกเลือก
ปฏิบตั ภิ าวะคุกคามความมัน่ คงในชีวติ และทีส่ ำ� คัญ
ในระดับปัจเจกบุคคล คือ การขาดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการด�ำรงชีวิตอย่างเป็นปกติเกือบทุกด้าน ได้แก่
1) สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
2) สิทธิในการรักษาพยาบาลและบริการ 3) สิทธิ
ในการท� ำ งาน และได้ รั บ การคุ ้ ม ครองแรงงาน
ตามกฎหมาย 4) สิทธิในการศึกษา 5) สิทธิในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และ 6) สิทธิในการ
เข้าถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์อื่นๆ ได้แก่ สิทธิใน
การเดินทางออกนอกพื้นที่ที่อาศัยอยู่สิทธิในการ
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เคลื่ อ นไหว สิ ท ธิ ใ นการก่ อ ตั้ ง ครอบครั ว ตาม
กฎหมาย และสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน
ซึ่งถ้าจะกล่าวแล้วสิทธิต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียม
กันในแง่ศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิทพี่ ลเมือง
ของรัฐสามารถกระท�ำภายใต้กรอบของกฎหมาย
บ้านเมืองของสังคม (Onruang, 2013 : 214)
Wongboonsin (2010 : 2-5) กล่าวว่า
ภาษาราชการของรั ฐ ไทย เรี ย กกลุ ่ ม คนไร้ รั ฐ
ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าว่า “คนไม่มีสัญชาติ
ไทย” หรือ “คนไร้ฐานะทางทะเบียน” โดยคน
เหล่านี้จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นคนต่างด้าว
เข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมายเพราะไม่ มี เ อกสารแสดง
สถานะบุคคลของตนเองคนทีถ่ กู จัดระบบทะเบียน
บุคคลในทีน่ มี้ หี ลากหลายกลุม่ และถูกนับจดบันทึก
ในหลายวาระ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงขณะที่ Archswanitchakul (2003 : 10-16)
แบ่งคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้รากเหง้า ออกเป็น 4
กลุ่มใหญ่ คือ 1) ชนกลุ่มน้อย 2) คนไร้รากเหง้า
หรือคนทีไ่ ม่มสี ถานะในทะเบียนราษฎร 3) แรงงาน
ข้ามชาติจากสามประเทศเพือ่ นบ้าน (พม่า กัมพูชา
และลาว) และ 4) ผู้อพยพลี้ภัยจากประเทศพม่า
โดยให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
ไร้รากเหง้า ว่าหมายถึง บุคคลที่ยังไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนราษฎร หรือคือประชากรกลุ่มที่ได้รับการ
ส�ำรวจว่าคือคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทอี่ ยูใ่ นประเทศไทย
มานานแต่ยังไม่ได้รับการจัดท�ำทะเบียนบุคคล
ส่วนใหญ่คือ ชนกลุ่มน้อยที่ตกส�ำรวจจากกรมการ
ปกครองที่ อ าจเกิ ด ในประเทศไทยหรื อ อยู ่ ใ น
ประเทศไทยมานานแล้ว และมีจ�ำนวนหนึ่งเป็น
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คนไทยแต่ ไ ม่ มี เ อกสารรั บ รองตน โดยรั ฐ บาล
ประกาศ “ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิบคุ คล” เพือ่ แก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของ
คนหลายกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยมานาน รวมทั้ง
บุตรหลานทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง ซึง่ คาดว่ามีอยูห่ ลาย
แสนคน กรมการปกครองได้เริม่ ส�ำรวจบุคคลทีไ่ ม่มี
สถานะบุคคลหรือคนไร้รฐั ไร้รากเหง้า โดยเริม่ จาก
การส�ำรวจนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทาง
ทะเบี ย นราษฎรหรื อ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยร่ ว มกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2548
เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดท�ำเลขประจ�ำตัว 13 หลักด้วย
ที่ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข “0” โดยการส�ำรวจก็ยัง
ท�ำต่อเนือ่ งอยูจ่ นถึงปี 2554 พบว่า จ�ำนวนของคน
ไร้รฐั เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2553 มีรวม 210,182 คน
ประชากรกลุ ่ ม นี้ ส ่ ว นใหญ่ อ าศั ย อยู ่ ใ นจั ง หวั ด
ชายแดนทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคอีสาน
และภาคใต้ตอนบน จังหวัดที่มีประชากรกลุ่มนี้อยู่
มากที่สุด 5 จังหวัดแรก คือ เชียงราย เชียงใหม่
ตาก กาญจนบุรี และระนองตามล�ำดับ
Department of Employment Ministry
of Labour (2014 : 16) ได้ระบุจ�ำนวนแรงงาน
ที่เป็นคนต่างชาติในไทย มีจ�ำนวน 1,339,834 คน
ในจ�ำนวนนี้เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
(กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว) ประมาณ 1.18 ล้านคน
ทั้งนี้ไม่รวมยอดการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ
ที่จดทะเบียนในศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ทั่วประเทศ ดังนั้น แรงงานข้ามชาติซึ่งถือเป็นกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในขณะทีพ่ ระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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ตลอดจนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2553)
ยังมิได้ประกันสิทธิแรงงานขัน้ พืน้ ฐานให้ครอบคลุม
ถึงแรงงานข้ามชาติ ท�ำให้แรงงานกลุ่มนี้ได้ค่าจ้าง
ต�ำ่ กว่ามาตรฐานแรงงานขัน้ ต�ำ 
่ ไม่มวี นั หยุดประจ�ำ
สัปดาห์ ไม่มีวันลา ไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ
ตลอดจนไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกัน
สังคม และกองทุนเงินทดแทน คนกลุม่ นีจ้ ะต้องซือ้
สิทธิบัตรประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติเอง
ไม่มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือนัดหยุดงาน
การยื่นข้อร้องเรียนต่อนายจ้างเสี่ยงต่อการถูกเลิก
จ้างหรือส่งกลับประเทศต้นทาง สอดคล้องกับ
National Human Rights Commission (2015 :
13-14) ที่กล่าวถึงข้อท้าทายหรือปัญหาใหม่ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย เช่น การทีส่ งั คมไทยก�ำลัง
จะก้าวเข้าสูก่ ารเป็น “สังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์”
ในอีก 10 ปีขา้ งหน้า ปัญหาการเคลือ่ นย้ายคนข้าม
พรมแดน ทัง้ ทีเ่ ป็นแรงงาน ผูล้ ภ้ี ยั ผูแ้ สวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการอาชญากรรม
ข้ามชาติของการค้ามนุษย์ ตลอดจนการลงทุน
ของธุรกิจข้ามพรมแดน ล้วนก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูง และซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น
สิ่ ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หาท้ า ทายการเป็ น สั ง คม
สวัสดิการของไทยอย่างหนึ่งก็คือ บุคคลที่มีปัญหา
สถานะทางกฎหมาย ได้แก่ กลุ่มคนไร้สัญชาติ
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น (ผู้ที่ตกหล่น
ในทะเบียนราษฎรไม่ได้ดำ� เนินการแจ้งเกิดผูส้ ญ
ู เสีย
หลั ก ฐานทางทะเบี ย นราษฎร์ คนไร้ ร ากเหง้ า
ไม่สามารถจดจ�ำเรือ่ งราวของตนเองได้) ข้อท้าทาย
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ของคนกลุ่มนี้ก็คือ การตีความทางกฎหมายในมิติ
ความมั่ น คงของประเทศที่ ผู ก ติ ด กั บ ดิ น แดน
แต่ไม่ได้ค�ำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์ที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้การแก้ไขปัญหามีความ
ละเอียดอ่อนเพราะต้องค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
สากลร่ ว มด้ ว ย การขาดการรั บ รองความเป็ น
พลเมื อ ง ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คนกลุ ่ ม นี้
คือ การขาดหลักฐานที่แสดงสถานะของบุคลากร
ไม่มีใบสูติบัตร การไม่มีหลักฐานใบทะเบียนบ้าน
จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ แ ละโอกาสทาง
การศึกษา การประกอบอาชีพ การได้รับค่าจ้าง
ทีไ่ ม่เป็นธรรม การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ง่าย การไม่สามารถแสดง
สถานะและตัวตนได้ต่อสังคมและกลายเป็นคน
ชายขอบทางสั ง คม การขาดโอกาสที่ จ ะเข้ า ถึ ง
บริการพื้นฐานของรัฐในทุกด้านรวม ทั้งกลายเป็น
บุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ดังนัน้ จึงสามารถกล่าวได้วา่ ปัญหาส�ำคัญ
ที่ก่อให้เกิดการเป็นผู้ลี้ภัย จนกลายเป็นคนไร้รัฐ
หรือกลายเป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งควรพิจารณา
อย่ า งยิ่ ง ก็ คื อ กระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาของ
ประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ลี้ภัย การอพยพคน
ไร้รฐั รวมถึงแรงงานต่างด้าว นอกจากจะอยูภ่ ายใต้
กรอบกฎหมายคนเข้ า เมื อ งและกฎหมายการ
ท�ำงานของคนต่างด้าว ที่มองผู้ไม่มีสัญชาติไทย
หรือไม่มีพยานหลักฐานยืนยันให้เชื่อได้ว่า เป็นผู้มี
สัญชาติไทยเป็นคนต่างด้าวแล้วการจัดการปัญหา
เหล่านี้ยังมีลักษณะรวมศูนย์อ�ำนาจ ทั้งด้านการ
ก�ำหนดนโยบาย การปฏิบตั กิ าร และการจัดการอยู่
ที่ระบบราชการ โดยไม่ได้ให้ความสนใจกับการมี
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ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อย่างเพียงพอ อีกทั้ง
การบริหารจัดการยังถูกน�ำไปผูกโยงกับประเด็น
ความมั่นคงแห่งชาติเป็นด้านหลักพร้อมกับละเลย
ที่จะให้ความใส่ใจกับความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็น
เรื่องที่ควรให้ความสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
จากรายงานของ Association of NonStateless People in the Tha Li District
Chiang Khan Distric (2013 : 18-19) พบว่า
คนไร้ สั ญ ชาติ ที่ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย
จ�ำนวน 2,320 คน ส่วนมากเกิดจากการอาศัยอยู่
ในพื้นที่เดิม แต่เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครอง
จากรัฐอารักขา ท�ำให้ประชาชนลาวถูกมองข้าม
เพราะเป็นพืน้ ทีแ่ นวพรมแดน ซึง่ ผูน้ ำ� รัฐชาติมกั จะ
ให้ความส�ำคัญกับพื้นที่มากกว่าคนที่อยู่ติดพื้นที่
และเมือ่ ระยะเวลาผ่านไปได้เกิดการอพยพ เพือ่ เข้า
มาท�ำกินของคนรัฐไทยและท้องถิ่น เริ่มมีความ
เจริญมากขึ้น ยิ่งท�ำให้คนไร้รัฐถูกกดทับฐานะทาง
กฎหมายมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
รัตนา โตสกุล (Thosakul, 2009 : 45-46) ที่ได้
อธิบายให้เห็นว่า เขตพรมแดนของชาติมีความ
เชื่ อ มโยงกั บ กระบวนการสร้ า งความเป็ น ชาติ
(Nationhood) อย่างชัดเจน และไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ รวมทั้งมีการผลิตวาทกรรมหรือสิ่ง
ทีเ่ รียกว่า ความรู้ ความจริง เกีย่ วกับการสร้างความ
คิดในเรือ่ งความเป็นชาติ และการสร้างสถาบันทาง
สังคมในการร่วมกัน สร้างส�ำนึกของความเป็นชาติ
ให้เกิดขึน้ ภายในอาณาบริเวณพรมแดนทีม่ ขี อบเขต
แดนก�ำหนดตายตัว (Fixed Boundary) พรมแดน
ชาติจงึ เป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจนอย่างยิง่ มีความหมาย
และความส�ำคัญต่อการสร้างส�ำนึกแก่พลเมือง
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ในเรือ่ งความเป็นชาติ ซึง่ เมือ่ มีคนตัง้ ค�ำถามผ่านสือ่
ว่า “คนไทยหรือเปล่า” ยิ่งเป็นการตอกย�้ำให้เห็น
ว่าเขตแดนหรือพื้นที่คือความจริง พลเมืองเป็น
เรื่ อ งรองที่ ต ้ อ งรอวั น พิ สู จ น์ ค วามเป็ น พลเมื อ ง
ในเขตแดนหรือในรัฐนั้นๆ ดังนั้น คนที่ถูกประทับ
ว่า “ไม่ใช่คนไทย” จึงกลายเป็นคนอืน่ ในพรมแดน
รัฐชาติไทยไป
จากผลการวิจัย เอกสารต่างๆ ที่ผ่านมา
พบว่า มีการศึกษาเรื่องของคนไร้รัฐคนชายขอบ
คนตามแนวตะเข็บชายแดน คนไร้สัญชาติอยู่บ้าง
แต่ก็มีเป็นจ�ำนวนไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากทั้งใน
เรื่องของกลุ่มคนดังกล่าว มักปรากฏจ�ำนวนตาม
หลักฐานของรัฐน้อย ท�ำให้การเข้าถึงล�ำบากและ
กลัวการถูกจับกุมการส่งกลับประเทศ การจับกุม
เข้ า ศู น ย์ ผู ้ อ พยพ จึ ง ยิ่ ง ท� ำ ให้ เ ขากลายเป็ น คน
กลุม่ น้อยทีไ่ ม่มเี สถียรภาพทางสังคม และยังไม่มผี ล
การวิจัยจากหน่วยงานใดเลย ที่จะกล่าวถึงการ
สร้างหรือการค้นหารูปแบบ เพื่อที่จะสร้างความ
มั่นคงให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ เพื่อให้เขาได้มีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ที เี่ ป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของปุถชุ นทีค่ วรได้รบั
เมื่อเขาต้องอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินใดแผ่นดินหนึ่ง
โดยเฉพาะกลุ ่ ม คนชายขอบที่ ถู ก ตี ต ราให้ เ ป็ น
ผู้ก่อให้เกิดความยุ่งยากบนแผ่นดินอาศัย ทั้งๆ ที่
ในความเป็นจริงแล้ว การเข้าไปท�ำงานในสังคม
ของเขากลับเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจฐานรากให้
เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเมื่อเกิดการตีตราก็ยิ่งท�ำให้เขาถูก
จองจ�ำด้วยวาทกรรมทางสังคม ก็ยิ่งส่งผลให้เหลือ
พื้นที่ทางสังคมลดน้อยลง
ดังนัน้ ในการศึกษารูปแบบการสร้างความ
มั่นคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติในชุมชนชายแดน
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ไทย-ลาว ริมแม่น�้ำเหือง จังหวัดเลย จึงเป็นการ
ศึกษาเพื่อค้นหาบริบทของการเข้าสู่ความเป็นคน
ไร้สัญชาติในชุมชนชายแดน บริเวณแม่น�้ำเหือง
ตามแนวพรมแดนไทย และเป็นการศึกษาเพื่อ
ค้ น หารู ป แบบการสร้ า งความมั่ น คงให้ กั บ คน
ไร้สัญชาติ โดยพิจารณาผลกระทบต่อความมั่นคง
ในชีวิตของคนไร้สัญชาติ โดยเฉพาะในประเด็น
การสร้างทางเลือกการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ
เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบที่ เ หมาะสมของสั ง คมคน
ไร้ สั ญ ชาติ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การท� ำ งาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ ขจั ด ภาวะไร้ สั ญ ชาติ
ของคนบนผืนแผ่นดินไทยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ
สร้างความมัน่ คงในชีวติ ของคนไร้สญ
ั ชาติในชุมชน
ชายแดนไทย-ลาว ริมแม่น�้ำเหือง จังหวัดเลย
2. เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผล
ต่อรูปแบบการสร้างความมั่นคงในชีวิตของคน
ไร้สญ
ั ชาติในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ริมแม่นำ�้ เหือง
จังหวัดเลย
3. เพื่ อ ค้ น หารู ป แบบการสร้ า งความ
มั่นคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติในชุมชนชายแดน
ไทย-ลาว ริมแม่น�้ำเหือง จังหวัดเลย
4. เพื่ อ ยื น ยั น รู ป แบบการสร้ า งความ
มั่นคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติในชุมชนชายแดน
ไทย-ลาว ริมแม่น�้ำเหือง จังหวัดเลย

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ ใช้กลุ่ม
เป้าหมายจ�ำนวน 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ระดับส่วนบน
ของโครงสร้างทางสังคม จ�ำนวน 5 คน ได้แก่
ตัวแทนส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานส่วนท้องถิน่
นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านคนไร้สัญชาติ
นักพัฒนาเอกชน และตัวแทนคนไร้สัญชาติที่ได้
รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ และ 2) กลุม่
คนไร้สัญชาติ จ�ำนวน 24 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่
รอพิสจู น์สญ
ั ชาติ กลุม่ ทีร่ อการให้สญ
ั ชาติ และกลุม่
ทีห่ ลบภัยทางการเมืองนอกค่าย กลุม่ ทีห่ ลบหนีเข้า
เมืองมาท�ำงาน กลุ่มสมาชิกที่มีลูกติดตามมาและ/
หรือมีลูกเกิดในประเทศไทย และกลุ่มที่ได้รับการ
ผ่ อ นผั น ให้ ใ ห้ จ ดทะเบี ย นอนุ ญ าตให้ ท� ำ งานได้
(3 ประเทศ คือ พม่า กัมพูชา และลาว)
2. กลุ ่ ม เป้ า หมายเชิ ง ปริ ม าณคนไร้
สัญชาติในเขตอ�ำเภอภูเรือ อ�ำเภอด่านซ้าย อ�ำเภอ
นาแห้ ว และอ� ำ เภอท่ า ลี่ จ� ำ นวน 2,320 คน
เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม อย่ า งง่ า ยจาก
ประชากรได้จ�ำนวน 400 คน
3. เครื่องมือที่ใช้การเก็บข้อมูลด�ำเนิน
การวิจัย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Method) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและประเด็น
สนทนาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
และการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method)
ใช้ แ บบสอบถามและแบบประเมิ น รู ป แบบ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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1. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนไร้สัญชาติ
คือ 1) ปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์
ของผู้ไร้สัญชาติ และครอบครัว ได้แก่ การถูกเอา
เปรียบค่าจ้างจากนายจ้าง ปัญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตในการด�ำรงชีวติ การถูกตีตราจากสังคม
ให้เป็นกลุม่ คนสร้างปัญหาแก่ชมุ ชน และ 2) ความ
ต้องการสร้างความมั่นคงของคนไร้สัญชาติ คือ
ต้ อ งการจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม กลุ ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ สร้ า ง
สวัสดิการและสร้างรายได้ให้กลุ่มคนไร้สัญชาติ
และต้องการให้ภาครัฐยอมรับการจัดตั้งกลุ่มเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ของคนไร้
สัญชาติได้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติ ได้แก่ 1) อิทธิพล
ทางตรง ได้แก่ สิทธิทางกฎหมาย สิทธิทางสังคม
และสิทธิด้านการเมืองมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ า กั บ 1.09, -0.45 และ 0.39 ตามล� ำ ดั บ
2) อิทธิพลทางอ้อม คือ สิทธิทางการเมืองมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อการสร้างความมั่นคงในชีวิตของคน
ไร้สญ
ั ชาติผา่ นสิทธิทางกฎหมาย และผ่านสิทธิทาง
สังคมเท่ากับ-0.45 สรุปได้ว่า ถ้าอิทธิพลทางการ
เมื อ งสู ง ขึ้ น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การบั ง คั บ ใช้
กฎหมายทีเ่ คร่งครัดมากขึน้ ก็จะยิง่ ท�ำให้การจัดตัง้
กลุ ่ ม ทางสั ง คมเพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงของคน
ไร้ สั ญ ชาติ น ้ อ ยลงไป และ 3) อิ ท ธิ พ ลรวม
มี 3 ปัจจัย คือ สิทธิทางการเมืองสิทธิทางกฎหมาย
และสิทธิทางสังคม มีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลเท่ากับ
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0.99 , 0.79 และ -0.45 ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณา
จากค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ พบว่า ตัวแปร
ทั้งหมดที่น�ำมาศึกษาสามารถร่วมกันอธิบายความ
มั่นคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติได้ร้อยละ 99 ดังนี้
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3. รู ป แบบการสร้ า งความมั่ น คง การสร้างกฎ กติกาเล็กๆ ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่มี
ในชีวติ ของคนไร้สญ
ั ชาติในชุมชนชายแดนริมแม่นำ�้ ความเหมาะสมกับบริบททางสังคม เพือ่ ให้เกิดการ
เหืองพบว่า รูปแบบที่กลุ่มคนไร้สัญชาติต้องการ เกื้อกูลกันโดยไม่ขัดต่อหลักแห่งกฎหมายและศีล
สร้ า งคื อ กลุ ่ ม ออมทรั พ ย์ โดยมี ห ลั ก คิ ด คื อ ธรรมอันดี โดยมีรูปแบบที่น�ำเสนอดังนี้
(1) รูปแบบความมั่นคงของคนไร้สัญชาติที่เสนอโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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(2) รูปแบบความมั่นคงของคนไร้สัญชาติที่เสนอโดยนักวิชาการ

(3) รูปแบบความมั่นคงของคนไร้สัญชาติที่เสนอโดยกลุ่มคนไร้สัญชาติ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

4. การยื น ยั น รู ป แบบการสร้ า ง
ความมั่ น คงในชี วิ ต ของคนไร้ สั ญ ชาติ พบว่ า
กลุ ่ ม นั ก วิ ช าการที่ ท� ำ งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
กลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) นักสิทธิมนุษยชน
จากส� ำ นั ก งานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.)
และกลุ่มตัวแทนหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 100
เห็ น ด้ ว ยกั บ รู ป แบบที่ ค ้ น พบจากผลการวิ จั ย
โดยเฉพาะกลุ่มงานองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
ทีเ่ ห็นว่ารูปแบบทีไ่ ด้แม้จะขัดต่อกฎหมายหรือไม่มี
กฎหมายมารองรับ

5. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบที่ ท างคน
ไร้สญ
ั ชาติเห็นว่าเหมาะสมกับตัวตนก็คอื การจัดตัง้
กลุม่ เพือ่ สร้างสวัสดิการให้กลุม่ คนไร้สญ
ั ชาติ ได้แก่
กลุ ่ ม ออมทรั พ ย์ แ ละกลุ ่ ม หน่ อ ไม้ อั ด ถุ ง ดั ง นั้ น
“ความมั่นคง” ในความเห็นของคนไร้สัญชาติหรือ
ตามทัศนของคนใน จะปรากฏในเรือ่ งของ “กินอิม่
นอนอุ ่ น มี ทุ น ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ” โดยการกิ น อิ่ ม
คือ การได้รบั สิทธิในการประกอบอาชีพเดินทางได้
อย่ า งปลอดภั ย นอนอุ ่ น คื อ การมี ค รอบครั ว
มีการยอมรับจากชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ ได้ ส่วนมีทุนด�ำเนินชีวิต คือ การที่สามารถ
รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก
ภายในกลุ ่ ม ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ส อดคล้ อ งกั บ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้พระราชทานด�ำรัส ในพิธเี ปิดการสัมมนาระหว่าง
ประเทศเรือ่ ง “Challenges to Human Security
in a Borderless World” เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2546 ว่า “ความมั่นคง ถือเป็นอ�ำนาจสิทธิขาด
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ของรั ฐ แต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย วมาเป็ น ระยะเวลา
อันยาวนาน เราเข้าใจความหมายของความมั่นคง
แต่เพียงว่าคือ ความสามารถของรัฐในการปกป้อง
ชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทั้งจาก
ภายนอกและภายใน อันได้แก่ การท้าทายอ�ำนาจ
“อธิปไตย” ซึ่งเป็นอ�ำนาจสูงสุดในการปกครอง
ตนเองของรั ฐ ด้ ว ยเหตุ นี้ รั ฐ จึ ง ต้ อ งสิ้ น เปลื อ ง
ทรัพยากรจ�ำนวนมากมาย เพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะ
ในการป้องกันตน ดังที่เราได้เห็นประจักษ์กันอยู่
และควรพิจารณาแนวความคิดเรื่องความมั่นคง
โดยละเอี ย ดรอบด้ า นในระยะหลายปี ที่ ผ ่ า นมา
มี ผ ลให้ ศู น ย์ ร วมของความมั่ น คงแห่ ง ใหม่
เริ่ ม ปรากฏจนในปั จ จุ บั น ที่ เ รามี ค วามเห็ น ว่ า
“มนุษย์” เป็นหัวข้อทีค่ วรแก่การวิเคราะห์อย่างยิง่
ในการประชุ ม ระหว่ า งชาติ ว ่ า ด้ ว ยแนวคิ ด เรื่ อ ง
ความมัน่ คง ซึง่ สิง่ ทีเ่ ราควรจะต้องปรึกษาหารือกัน
จึงย่อมไม่ใช่การมองหาสิ่งที่จะมาทดแทนอ�ำนาจ
อธิปไตยของรัฐ หากเป็นเรื่องของการตระหนักถึง
ความมั่นคงของมนุษย์ และสอดคล้องกับรายงาน
การวิจยั ของพัชราวลัย วงศ์บญุ สิน (Wongboonsin,
2010) ที่พบว่า ปัญหาของคนไร้สัญชาติล้วนเกิด
จากการถูกกดทับด้วยวาทกรรมความเป็นชนชั้น
ในสั ง คมเหลื่ อ มซ้ อ น ท� ำ ให้ ข าดโอกาสในการ
ได้รับสิทธิและการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ
ข้อค้นพบจากการวิจัยด้านรูปแบบการ
สร้างความมั่นคงของคนไร้สัญชาติ พบว่า รูปแบบ
ความมั่ น คงที่ ส ร้ า งจากการมี ส ่ ว นร่ ว มโดยใช้
ทรัพยากรในชุมชนเป็นเครือ่ งมือในการด�ำเนินการ
ผ่านกระบวนการกลุ่ม ที่ด�ำเนินการในรูปกลุ่ม
ออมทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยใดที่ได้ระบุรูปแบบ
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ความมั่ น คงของคนไร้ สั ญ ชาติ จึ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น
กระบวนการ “วิธีคิดเชิงซ้อน” โดยหลักส�ำคัญของ
“วิธีคิดเชิงซ้อน” มิใช่เพียงการน�ำมาใช้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่เป็นหลัก
ที่ทางกลุ่มได้น�ำมาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
ของตนเอง จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด รู ป แบบความมั่ น คง
โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสร้างการ
รับรู้ร่วมกัน โดยมีขั้นตอน 2) ขั้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ร่วมกัน 3) ขั้นการสร้าง
ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ คนไร้ สั ญ ชาติ
และ 4) ขั้ น ก� ำ หนดระเบี ย บ บทบาทหน้ า ที่
และความร่วมมือ

6. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิจยั พบ
ว่ารูปแบบการสร้างความมั่นคงตามความต้องการ
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ของคนไร้สัญชาติ ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกัน
แต่ มี ป ั ญ หาในเรื่ อ งกฎหมายที่ ห ้ า มไม่ ใ ห้ ค นไร้
สัญชาติ รวมกลุ่มเพื่อท�ำกิจกรรมทางสังคมใดๆ
ทางออกของปัญหาประการนี้พบว่า ในพื้นที่บ้า
นอาฮีนั้นมีความพยายามของกลุ่มคนไร้สัญชาติที่
จะรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือติดตามโดยรูปแบบ
ความมัน่ คงทีก่ ลุม่ คนไร้สญ
ั ชาติ ต้องการนัน้ คือการ
เกิดกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมคนทุนทรัพยากร
เพือ่ เป็นสวัสดิการยามยากและให้ทนั ต่อสิทธิตา่ งๆ
ทัง้ สิทธิทางกฎหายสิทธิทางการเมือง และสิทธิทาง
สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่รัฐจะจัดให้ดังนั้น
แล้วหน่วยงานของรัฐควรที่จะสนับสนุนให้คนไร้
สัญชาติเกิดการรวมกลุ่ม เพราะจะเกิดการขึ้น
ทะเบียนคนไร้สัญชาติไว้รองรับงานนโยบายของ
ภาครัฐ อันจะท�ำให้การดูแล ควบคุมและจัดการมี
ความรวดเร็ว แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
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